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Prorrogada até 2019 a não incidência do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante
No dia 23 de dezembro foi publicada no Diário Oficial da União a Medida Provisória Nº 762, de 22 de dezembro de
2016, que altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007. A MP prorroga até 8 de janeiro de 2019 o benefício da
não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) na navegação de cabotagem
para as mercadorias cuja origem ou destino final seja porto localizado nas regiões norte ou nordeste do País,
assim, evitou-se a majoração do custo do frete em 10% a partir de janeiro deste ano.
Essa prorrogação foi resultado da atuação da Abiquim, com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (ABAC) e do Sindicato Nacional das Empresas de
Navegação Marítima (Syndarma).
A Abiquim trabalha desde 2015 para evitar o aumento do custo do frete no modal marítimo que permite
transporte mais seguro, pois tem alta capacidade de carga e menor ocorrência de acidentes e consequentemente
é um modal mais sustentável. E, ainda, está empenhada na recuperação do referido benefício para a navegação
de longo curso a fim de garantir maior competitividade para a indústria química nacional.
Clique aqui para ler a MP 762, de 22 de dezembro de 2016.

Governo disponibiliza ambiente de validação do Novo Processo de Exportação
Desde o início do ano está disponível o ambiente de validação do Novo Processo de Exportações do Portal Único
de Comércio Exterior, fato que, de acordo com o Governo Federal, marca o início da implantação do sistema que
dará suporte ao Novo Processo de Exportações (redesenhado e simplificado), representando uma ferramenta
inovadora no lançamento de sistemas de comércio exterior e reforçando o compromisso com a transparência e a
premissa básica de parceria entre os órgãos públicos e o setor privado ao longo do desenvolvimento do Programa
Portal Único de Comércio Exterior e validando a adequabilidade e a segurança das soluções de tecnologia de
informação desenvolvidas. O ambiente de validação simula o funcionamento do sistema, bem como permite aos
operadores integrarem seus sistemas informatizados ao Portal Único de Comércio Exterior para testar –
permanentemente, mesmo após a efetiva entrada em produção – as soluções de tecnologia da informação

desenvolvidas para amparar o Novo Processo de Exportações. Assim, os usuários terão acesso a todas as
funcionalidades do novo sistema, mas em um ambiente de teste; ou seja, as operações realizadas no ambiente de
validação não serão contabilizadas para efeitos administrativos, tributários ou aduaneiros.
Mais informações sobre o tema também podem ser obtidas na página eletrônica do Portal Siscomex, no
endereço: http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/ambiente-de-validacao-portal-unico-siscomex.

Congresso da IUPAC acontece pela primeira vez na América do Sul
O IUPAC, 46º Congresso Mundial da Química da União Internacional de Química Pura e Aplicada, será realizada de
7 a 13 de julho de 2017, em São Paulo, no WTC Events Center. O evento terá como tema "Sustentabilidade &
Diversidade através da química" e acontece pela primeira vez na América do Sul. O evento terá conferências de
centenas de pesquisadores da química mundial e nacional, incluindo três vencedores de Prêmio Nobel, e deve
reunir um público estimado em três mil químicos.
O evento é organizado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), órgão responsável pela
normatização e padronização da química, pela Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e co-organizado pela
Abiquim.
As conferências plenárias já têm confirmada a presença de três vencedores do Prêmio Nobel de Química: a
professora do Instituto de Ciência Weizmann, de Israel, Ada E. Yonath, vencedora em 2009 pelo estudo da
estrutura e função dos ribossomos; o professor do Instituto de Pesquisa Scripps, dos Estados Unidos, Kurt
Wütrichn, vencedor em 2002 pelo desenvolvimento de métodos de identificação e análise estrutural de
macromoléculas biológicas; e do professor e pesquisador emérito do Instituto Max Planck de Bioquímica, na
Alemanda, Robert Huber, vencedor em 1988 pela determinação da estrutura tridimensional de um centro de
reação fotossintética.
O Congresso terá simpósios e mesas-redondas sobre todas as grandes áreas da química, propiciando uma
abordagem transversal da ciência, incluindo temas como: Química Analítica e Alimentar; Educação Química;
Química para a Indústria da Inovação; Síntese Química; entre outros.
O gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios da Abiquim, Fernando Tibau, integra a comissão organizadora do
simpósio “Química para a Indústria da Inovação”, com o gerente do Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos,
Paulo Coutinho, e a especialista na área de mercado de pesquisa aplicada para química e materiais têxteis do
Senai CETIQT, Mariana Rubim Doria.
A programação também contará com simpósios especiais sobre: Pesquisa, Big Data e Química; Mulheres na
Química; e Jovens Pesquisadores na Química. Durante o Congresso também será realizada a 40ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Química.
A programação completa está disponível no site oficial do evento: www.iupac2017.org.
As inscrições para a 46º Congresso Mundial da Química da União Internacional de Química Pura e Aplicada já

estão abertas e podem ser feitas aqui.

Abiquim apresenta soluções da indústria química em evento global sobre
mudança climática em Marrocos
A Abiquim foi convidada para integrar a delegação do governo brasileiro na 22ª
Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP22) da Organização das
Nações Unidas (ONU), que foi realizada em Marrakech, Marrocos, entre os dias 7 e
18 de novembro de 2016.
No dia 14 de novembro a associação realizou o seminário “A Solução está na
Química – A Indústria Química como Criadora de Soluções para a Redução de
Emissões”, na COP22, no Espaço Brasil organizado pelo Ministério do Meio Ambiente
em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, ApexBrasil e Agência Nacional
de Águas (ANA).
O seminário contou com a presença de representantes do setor produtivo, governos e sociedade civil de diversos
países. Clique aqui para fazer o download da newsletter especial com a cobertura do evento.

Plástico Brasil promove concurso para representantes e vendedores
A Plástico Brasil realiza o Prêmio do Representante e Vendedor, concurso no qual representantes e vendedores
das empresas expositoras podem se cadastrar e acumular pontos por convidar seus clientes para participarem da
feira.
Os representantes e vendedores que desejarem participar do concurso devem se cadastrar no link:
https://regtron.websiteseguro.com/bts/recebabem/login.php?ev=PLASTICOBR2017. O participante deverá inserir
o e-mail dos seus contatos, que receberão o convite eletrônico da Plástico Brasil 2017. O convidado, ao receber o
convite eletrônico e se credenciar gera pontos ao representante que lhe enviou.
A pontuação é registrada da seguinte forma: 01 ponto para cada convite eletrônico enviado, 10 pontos para cada
credenciamento realizado através do link do convite e 500 pontos para cada credenciado via concurso que
comparecer ao evento.
A apuração será definida pela soma de pontos de cada participante, ganhando aquele que obtiver a maior
pontuação. Os pontos serão computados até o dia 24 de março, último dia do evento. O prêmio é uma moto
Yamaha 2016, modelo Fazer SED, 0 Km, Flex.
Para mais informações sobre o concurso clique aqui.

Participe da Plástico Brasil
O credenciamento para profissionais que desejarem visitar a Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da
Borracha é gratuito e deve ser feito por meio do site da feira (www.plasticobrasil.com.br), na opção
“Credenciamento”. Depois de preencher a ficha, o visitante pode imprimir a credencial em casa ou nos totens
eletrônicos na entrada da feira.
A entrada é gratuita e restrita aos profissionais com idade acima de 16 anos. Alunos de escolas técnicas entre 14 e
16 anos só terão acesso ao pavilhão acompanhados pelo professor ou coordenador que tiver feito
credenciamento prévio pela Internet. Os educadores devem primeiro credenciar no site a instituição de ensino e
seus dados pessoais, e então aguardar a liberação para o cadastro dos alunos.
A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha será realizada de 20 a 24 de março de 2017, no São
Paulo Expo Exhibition & Convention Center. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da Abiquim, com organização e promoção da Informa Exhibitions.
Para mais informações e participar da Plástico Brasil acesse o hotsite da feira clicando aqui.

“As reclamações da comunidade por planta caíram 46% de 2006 a
2015, refletindo os resultados das várias ações de comunicação do
setor, entre elas, seus Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs).”
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NEWSLETTER ENAIQ 2016
Clique aqui para acessar o informativo especial com a cobertura completa do 21º
Encontro Anual da Indústria Química.

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EM 2016
A publicação apresenta os números referentes ao faturamento, balança comercial, entre
outras estatísticas da indústria química nacional até o ano de 2016. Acesse clicando aqui.

CURSOS AICHE-ABIQUIM PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR QUÍMICO
A fim de proporcionar conteúdo atualizado e de qualidade, a Abiquim desenvolveu uma
parceria inédita com a AIChE Academy, instituição norte-americana especializada na oferta
de cursos destinados a aumentar o nível de capacitação dos profissionais das indústrias
químicas de forma prática e dinâmica. Os cursos são online e ministrados em inglês. Mais
informações e inscrições em: www.abiquim.org.br/cursos/aiche

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A CRISE HÍDRICA
Clique aqui para acessar gratuitamente este material, que serve de base para o
desenvolvimento de um plano de contingência com ações mitigatórias em casos de
restrição hídrica para a indústria química.

ESTUDO DO POTENCIAL DE DIVERSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
O relatório final do Estudo está disponível para download no site da Abiquim. Clique aqui
para acessar o PDF.

LINKEDIN
Conecte-se à Abiquim pelo canal da associação no Linkedin e acesse notícias relacionadas
à indústria química, informações sobre os eventos e cursos realizados pela associação e
outras novidades do setor. Clique aqui e acesse.

YOUTUBE
Acesse o canal da Abiquim no Youtube para assistir a palestras, cursos e trechos de
eventos realizados pela associação: youtube.com/VideosAbiquim

SILICONEWS
Para receber o informativo da Comissão Setorial de Silicones da Abiquim em seu e-mail,
entre em contato com camila@abiquim.org.br. Acesse aqui a última edição.

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas de 9 a 13 de janeiro:
09 de janeiro
10h00 – Comissão Setorial de Saneamento e Tratamento de Água
14h00 – Comissão de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador (SSHT)

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
20/01 – Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as dúvidas sobre o preenchimento dos
indicadores (Camaçari/BA)
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Transportes Cavalinho reduz impacto ambiental
 Evonik conclui com sucesso a aquisição do negócio de aditivos especiais da Air Products
 Unipar Carbocloro conclui a aquisição da Solvay Indupa
 Termotécnica lança Portal da Inovação
 Grupo Solvay conclui venda da Solvay Indupa para a Unipar
 BASF lança nova linha de enzimas Lavergy™ para detergentes e produtos de limpeza
 Evonik e HP Inc. trabalham juntas no setor de impressão 3D

Para inclusão de notícias na página Notícias das Associadas, no site da Abiquim, envie o
texto no padrão de press release da empresa para imprensa@abiquim.org.br
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